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MEDI AMBIENT I PAISATGE
La reserva de biosfera de Menorca té una
connotació peculiar respecte a altres de
l'Estat, ja que parlam de tota una comunitat
i un territori insular complet declarats com a
reserva.
Estam convençuts que en un territori d'aquestes
característiques és on més sentit cobra parlar
de desenvolupament sostenible, conjugar
el desenvolupament de tota una comunitat
aconseguint un nivell de vida similar o millor al
d'altres comunitats mantenint unes condicions
mediambientals que han de mantenir-se i
superar-se en el temps.
Podem entendre el paisatge actual com el
resultat d'accions i factors naturals i humans
i de les seves interrelacions.
Els factors naturals que modelen el paisatge
comencen per la mateixa geologia insular.
A Menorca podem distingir dues zones amb
una geologia completament diferenciada:
la zona nord, denominada de tramuntana,
amb presència de materials procedents del
Paleozoic, del Triàsic i del Juràssic, i la zona
sud o migjorn, molt més homogènia, dominada
per materials del període miocènic. Gairebé
totes aquestes roques s'han format a partir de
sediments (marins o continentals) dipositats
en temps i condicions molt diversos.
La història de Menorca comença fa uns 400
milions d'anys, a la fi de l'era primària, en el
període Devònic. Després del Devònic seguirien
els materials del Carbonífer, en què es produirien
els primers plegaments, que donarien origen a
les elevacions presents a l'illa.
De l'era secundària podem trobar materials
de les èpoques pertanyents al Triàsic, Juràssic
i Cretàcic.
Del Terciari solament trobam materials del
Miocè, que ocupen tota la zona del sud insular.
Finalment trobam presència del període
Quaternari, amb una antiguitat màxima d'un
milió vuit-cents mil anys, que ha donat lloc a
les dunes eòliques.
Hi ha presència del Paleozoic a sa Mesquida,
Favàritx i Binimel·là; del Triàsic inferior al Pilar

Formació geomorfologica

i Addaia, amb formacions de gres; del Triàsic
mitjà a la zona del Toro i al port d'Addaia; del
Juràssic al Toro i Fornells, i del Miocè a tota la
part sud de l'illa.
Una vegada definida la geologia insular, convé
parlar dels factors que modelen el paisatge.
Els podem dividir en factors geogràfics i
factors antròpics. El modelatge del paisatge
juntament amb els factors climàtics i la
localització geogràfica condicionen la flora i la
fauna que es troba a l'illa.
Els principals factors externs que han modelat
el paisatge menorquí són d'una banda el vent
dominant, que a Menorca coincideix amb la
tramuntana o vent del nord, i d'altra banda
el règim de precipitacions i els seus efectes
fisicoquímics.
Aquests factors externs modelen el
paisatge mitjançant diferents processos
com la meteorització, tant mecànica com
química i biològica, l'erosió, el transport i la
sedimentació. Es coneix com a meteorització
la fragmentació de les roques per diferents
agents. Això serà molt important a la
zona sud de l'illa, on per dilució química
es formaran les coves d'origen càrstic i
els profunds barrancs de migjorn. També
contribuirà a la meteorització l'efecte que
sobre el terreny tenen els éssers vius, com
l'efecte de les arrels.
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Un altre factor molt important a Menorca és
l'erosió, fonamentalment la produïda pel
vent dominant. L'efecte del vent determinarà
diferents formacions vegetals i les seves
adaptacions.
Dintre de la geomorfologia els factors
que determinaran la formació de nous
materials són el transport dels materials
meteoritzats i la sedimentació d'aquests.
Aquests factors donaran lloc a la formació
de les platges i dels sistemes dunars que
s'hi associen.
Tots aquests factors juntament amb
la situació geogràfica de l'illa i la seva
climatologia i aïllament determinaran la
flora i la fauna insular. Aquesta condició
d'insularitat fa que apareguin nombrosos
endemismes o espècies exclusives de
l'àmbit mediterrani o exclusives de la
mateixa illa. Les poblacions d'aquestes
espècies solen ser de dimensió reduïda a
causa de la seva limitada distribució.
De les més de 1.300 espècies de plantes
superiors presents a l'illa més d'un
6% són endemismes, entre els quals
podem destacar per la seva curiositat
els denominats socarrells, que són uns
arbustos espinosos de petita mida que
s'han adaptat a les condicions de vent i
salinitat. Aquestes condicions de salinitat
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ambiental també condicionaran formes
curioses que fan que els arbustos es
desenvolupin cap al costat contrari a la
direcció del vent dominant, que és l'agent
transportador de l'aerosol salí.
Les dues comunitats climàciques de flora
insular es corresponen amb l'alzinar i
l'ullastrar. Domina l'alzinar en sòls ben
formats i profunds amb unes condicions
ambientals favorables i l'ullastrar en sòls més
pobres i sotmesos a condicions ambientals
més desfavorables. Cadascuna d'aquestes
comunitats duu associades tot un seguit
d'espècies arbustives i herbàcies.
Pràcticament tot el que hem dit per a la flora
ho podem aplicar a la fauna. Aquí també
trobarem una sèrie d'espècies pròpies o
endèmiques, la majoria corresponents a
invertebrats. Dintre dels vertebrats, l'espècie
més significativa és la sargantana balear
(Podarcis lilfordi).
Si ens fixam en els sistemes naturals en
general de l'illa, podem considerar que
en un territori de petita extensió, uns
700 km quadrats, hi ha una gran varietat
ambiental.
Els ecosistemes més destacats que podem
trobar són:
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Barrancs de migjorn
Formats al llarg del temps; estan associats a
corrents d'aigua dolça, a moviments tectònics
i a variacions del nivell de la mar. La majoria
presenten cursos d'aigua temporals lligats a
episodis de precipitacions intenses, però altres
tenen aigua permanentment, com el barranc
d'Algendar o el de Trebalúger. El seu traçat
sol ser sinuós i presenten una gran varietat
d'espècies de flora i fauna. Podem considerar
que relacionades amb els barrancs podem
trobar unes 220 espècies de flora, de les quals
unes 26 són endèmiques. Aquests barrancs
són extremadament importants quan parlam
de nidificació de rapaços i d'aus aquàtiques.
Poden comptabilitzar-se uns quaranta
barrancs, dels quals devers dotze tenen una
longitud superior als tres quilòmetres.
Els barrancs de la zona de tramuntana són de
menor entitat i els seus cursos són temporals
lligats a precipitacions.
Aiguamolls
Dintre d'aquest sistema podem trobar estanys
temporals, ecosistema considerat prioritari
per la Unió Europea i en fase de ser declarat
lloc d'interès comunitari dintre de la Xarxa
Natura 2000. Aquests estanys temporals
contenen espècies úniques lligades a períodes
de dessecació i a períodes d'inundació.

A Menorca també podem trobar zones humides
costaneres lligades a corrents d'aigua dolça
i a sistemes dunars. Dintre d'aquestes
trobarem l'albufera des Grau, que juntament
amb tot el seu entorn va ser declarada parc
natural i dintre de la zonificació de la reserva
de biosfera forma el nucli d'aquesta.
Altres zones humides importants de l'illa
són el prat de Son Bou i el prat de Lluriac.
A més d'aquests trobam altres sistemes
de menor entitat com la Vall, Son Saura, es
Banyul, etc.
Sistemes dunars
A l'illa hi ha un total de vuit sistemes dunars
ben constituïts, dels quals set es troben a la
costa nord i un a la costa sud. El de la costa
sud està lligat a la zona humida del prat de
Son Bou i és un sistema dunar típic, això és
paral·lel a la línia de costa.
Els altres set, es Grau, Son Saura, cala Tirant,
Cavalleria, cala Pregonda, el Pilar i la Vall, són
excepcionals, ja que apareixen perpendiculars
a la línia de costa, paral·lels a la direcció del
vent dominant.
A més dels sistemes esmentats, en trobam
d'altres de menor entitat repartits per bona
part de la costa: trobarem sistemes a s'Arenal
d'en Castell, Binimel·là, Mongofra, Macarella i
Macarelleta.
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Zona de penya-segats costaners
Aquesta zona costanera té gran importància
des del punt de vista botànic, ja que concentra
la major part d'endemismes lligats a les dures
condicions climàtiques. Entre els endemismes
més curiosos trobam els socarrells, arbustos
espinosos de petita mida i forma arrodonida
especialment adaptats als ambients adversos
d'elevada salinitat i forts episodis de vent.
Existeixen altres solucions adaptatives per
defensar-se d'aquests episodis, com reducció
de la mida, créixer a l'interior d'altres espècies
més resistents, etc.
Sistema dunar

Els sistemes dunars també duen associada
una flora particular, dominada pel card
marítim, el lliri d'aigua i el borró (Ammophila
erenaria), molt important en la fixació de les
dunes mòbils.
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Platges
A Menorca és més propi parlar de cales que
de platges pròpiament. La majoria de platges
i cales estan lligades a cursos d'aigua i a
sistemes dunars. L'arena de les platges està
lligada a l'erosió de les roques de l'entorn i
principalment té origen biòtic.
Una de les plantes marines relacionades amb
la formació d'arena és la posidònia oceànica,
planta utilitzada com a refugi i hàbitat de
molts organismes marins proveïts de closques
calcàries, els esquelets dels quals entren
directament a formar part de l'arena de les
nostres platges.
Menorca té un centenar de platges comptant
platges, cales i platges de còdols, amb
composicions d'arena diferents depenent
de la litologia i de la composició de la fauna
submergida.

Illots
Hi ha a l'illa uns 35 illots de diferents
dimensions que oscil·len entre els 550.000
m2 de l'illa d'en Colom i els 3.150 m2 de l'illa
des Ravells. Aquests illots tenen una gran
importància a causa de la poca influència
humana que en general han tingut, que ha
permès mantenir poblacions de sargantana
balear, que ha desaparegut de l'illa major,
i serveixen de territori de nidificació de
diferents espècies d'aus marines. En alguns
d'aquests illots trobam presència de conills
i cabres, que poden afectar la vegetació i les
poblacions de sargantanes.
L'illa d'en Colom forma part del Parc Natural
de s'Albufera des Grau.

Socarrell
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Vegetació d'interior
La vegetació natural de l'illa ocupa una
extensió aproximada de 20.000 ha i compta
amb vegetació climàtica formada per la
comunitat d'alzinar, d'ullastre, marina litoral
d'aladern menorquí, savinars, la comunitat de
murta i la d'arbustos espinosos.
L'alzinar ocupa les zones amb un sòl més
ben desenvolupat i amb unes condicions més
favorables, protegit dels vents dominants i
de la salinitat. A aquesta comunitat trobam
tot un seguit d'espècies associades molt
riques en espècies arbustives. Històricament
l'alzina va ser utilitzada com a matèria primera
per a la fabricació del carbó vegetal i com a
combustible en els forns de fabricació de calç
viva. Així mateix dintre de la massa arbòria
solien pastar els porcs autòctons de Mallorca,
el porc negre mallorquí.
Les comunitats d'ullastrars dominen els
sòls més pobres i amb les condicions més
desfavorables, on no poden desenvolupar-se
els alzinars. En general són boscos densos
de petit port i molt rics en sotabosc, que
han tingut molta importància des del punt
de vista paisatgístic i comercial, ja que són
la matèria primera en la construcció de les
típiques barreres entre finques i parcel·les i en
la fabricació d'utensilis tradicionals del camp
menorquí.

Bosc d’Ullastres

Aquestes dues comunitats estan protegides
per la legislació i estan considerades d'alt
nivell de protecció.
Una altra comunitat, que és una comunitat
de degradació de les dues anteriors, és la
pineda, que a l'illa cobreix una bona extensió,
sobretot en el centre i nord-oest. Cal destacar
una espècie de pi exclusiu de Menorca: el
Pinus ceciliae.
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CULTURA
Menorca conta amb una variada oferta
cultural, tant a l’aire lliure com en edificacions
específiques.
Quant a l’oferta a l’aire lliure, tenim el que
conforma la Xarxa Menorca Monumental,
que permetrà al visitant conèixer de primera
mà els testimoniatges de la nostra història,
des dels monuments prehistòrics fins a
les col·leccions del segle XX, passant per
basíliques paleocristianes i fortificacions del
segle XVIII.
Les característiques d’aquesta Xarxa, estan
recollides a una guia de petit format, dirigida
tant a la població resident com als visitants i
en ella es recullen a més de fotografies dels
monuments una descripció dels mateixos, la
seva localització, els horaris de visita i si tenen
o no preu d’entrada.
Formen part d’aquesta Xarxa 27 centres,
tenint en compte que aquesta xarxa està
oberta i és susceptible de ser ampliada. Els 27
monuments que conformen la xarxa són:
Poblat talaiòtic de Trepucó
Actualment solament es conserva una petita
part de l’assentament del que destaquen
dos talaiots, el recinte de la “taula” i restes
d’habitatges. Es tracta de cases polilobulars
amb un pati central i diferents habitacions
perifèriques. Dintre del poblat es diferencien
una zona comunitària i una d’espais
domèstics.
Aquest assentament va ser destruït durant la
segona guerra Púnica i gràcies a aquest ràpid
abandó es conserven utillatges domèstics que
d’altra manera no s’haguessin conservat.
També s’hi pot veure les restes d’una
fortificació en forma d’estrella construïda pels
espanyols a finals del segle XVIII.
Poblat Torre den Galmés
Situat a la carretera de Son Bou en el terme
municipal d’Alaior és probablement el més
gran de Menorca. Es localitza sobre un pujol
el amb gran domini visual sobre la costa sud

de l’illa. La seva història es remunta al 1000
aC i perdura fins a l’època romana i medieval
islàmica.
El poblat té una zona pública situada a la cota
més alta on es troben els talaiots i el recinte
de la taula o santuari que té el capitell fora de
lloc i aprofitat com a tomba. La zona privada la
constitueixen els habitatges de planta circular
situats a la vessant sud del poblat que tenen
adossada una sala hipòstila utilitzada com a
magatzem. La casa nomenada “Cartailhac”
és un dels edificis més monumentals del
poblat. El poblat conta amb un sistema de
recollida d’aigua de pluja que la canalitza cap
a diferents dipòsits i cocons també ubicats a
la plataforma plana del Sud.
La Torre d’en Gaumés conta amb un
centre d’interpretació situat a uns metres
abans d’arribar al poblat on s’hi exposen
reproduccions dels objectes més valuosos
descoberts
amb
les
investigacions
arqueològiques en ell desenvolupades i
una explicació del poblat mitjançant medis
audiovisuals..
Poblat de Torralba d'en Salort
Es troba situat a la carretera d’Alaior a cala
en Porter. El seu origen es remunta a uns
1000 anys aC i arriba fins a l’època romana
encara que perduri fins a l’època medieval.
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Destaquen dos talaiots, el recinte de taula,
una sala Hipòstila, algunes coves excavades
en el subsòl i algunes restes constructives.
El recinte de taula està format per un mur
de planta de ferradura a l’interior del qual
hi ha capelles i la taula o T, formada per
una pedra vertical a mena de columna i una
pedra horitzontal a mena de capitell. La taula
d’aquest poblat és a hores d’ara la més alta de
l’illa arribant a gairebé els 4 m. En el recinte es
van trobar diferents peces que actualment es
troben en el museu de Menorca.
Naveta des Tudons
Es troba situada en el km. 40 de la carretera
de Maó a Ciutadella. Es tracta d’un monument
funerari que únicament es troba a Menorca.
A la seva construcció es va utilitzar la tècnica
ciclòpia utilitzant pedres de dimensió mitjana
encaixades sense argamassa. En ella s’hi
enterraren almenys 100 individus d’ambdós
sexes i de totes les edats al llarg del segle IX aC.
Se la nomena naveta perquè la construcció
té la planta i forma d’una nau (embarcació)
invertida.
Poblat de Son Catlar
Se situa a la carretera de Ciutadella a Són
Saura a uns 8 km. Els inicis d’aquest poblat
es situen a l’època pretalaiòtica i arriben
fins al final de l’època romana. La seva
principal característica és que és l’únic poblat
que conserva íntegrament tota la muralla
que l’envolta totalment amb una longitud
aproximada d’un km.
Adossades a la muralla es troben les restes
de vàries torres i en el seu interior restes
del recinte de taula, cinc talaiots i diferents
habitacions.
12

Poblat de Torretrencada
Situada a uns 7 km. de Ciutadella a el Camí
Vell. Aquest poblat va perdurar fins al final de
l’època romana i en ell es conserva el recinte
de taula, el talaiot, algunes coves excavades
en el sòl i sepultures excavades a la roca.
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Necròpolis de Cala Morell

Poblat de Torrellafuda
Situada en el km 37 de la Me1 de Maó a
Ciutadella. D’aquest poblat es conserven
el talaiot, el recinte de taula, part de la
muralla amb una porta clausurada coves
d’enterrament del final de l’època talaiòtica, i
algunes restes d’habitatges. D’aquest poblat
destaca el recinte de taula situat sota l’ombre
de vàries alzines.
Necròpolis de Cala Morell
Es troba a la urbanització de cala Morell a
Ciutadella. Es tracta d’un conjunt de 14 coves
picades artificialment a la roca calcària d’un
petit barranc que desemboca a la cala. Formen
una de les necròpolis majors de l’illa. Va estar
activa des de l’època pretalaiòtica fins a finals
del segle II dC.
Basílica paleocristiana de Fornás de Torelló
Situada en el camí de Torelló entre la carretera
de Sant Climent i la Me1. Es tracta d’una petita
basílica paleocristiana del segle VI dC quan
l’exèrcit bizantí havia conquistat les Illes
Balears, amb la seva nau pavimentada amb
un mosaic que representa motius de caràcter
litúrgic, geomètrics. representacions d’aus i
dos lleons enfrontats a una palmera.
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Basílica paleocristiana de Son Bou
Situada en la platja de Son Bou. Té planta
rectangular amb presbiteri i tres naus i està
datada entre els segles VI- V dC, i en el seu
exterior trobem enterraments i restes d’altres
construccions.
Catedral de Menorca
Es localitza a Ciutadella i es tracta d’una
església d’estil gòtic fundada per Alfons II el
Liberal després de la conquesta de Menorca
l’any 1287. La seva construcció va durar tot
el segle XIV i es va situar en el lloc ocupat
anteriorment per una mesquita musulmana.
A la catedral, construïda en una sola nau, es
poden trobar diferents estils artístics, un dels
exemples mes representatius seria la capella
de les Ànimes del 1670 amb un estil barroc.
Fort de Marlborough
Situat a la cala Sant Esteve del terme municipal
de És Castell. Fou construït pels anglesos entre
1710 i 1726 juntament amb el castell de Sant
Felip i la torre de Stuart. Aquestes fortificacions
servien per a protegir la bocana del port de Maó.
Gairebé tota la fortificació està excavada a la
roca, i disposa d’un muntatge expositiu amb
audiovisuals que situa al visitant a l’època dels
setges al fort.
Torre de Fornells
Situada a la bocana del port de Fornells.
Fou construïda pels anglesos a principis del
segle XIX, entre 1801 i 1802, amb la intenció
de protegir l’entrada al port. La torre té forma
troncocònica i té tres plantes : una cisterna
en el soterrani, dos magatzems (de pòlvora
i queviures) a la planta baixa, planta pis
per a allotjar la guarnició i una plataforma
d’artilleria. La museografia situa al visitant a
principis del segle XIX i s’explica l’anada a la
torre les seves característiques constructives
i defensives d’aquesta.
Castell de Sant Nicolau
Situat a la bocana del port de Ciutadella a la
plaça Ferragut. Fou construït a la fi del segle
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Pedrera de s’Hostal

XVII amb la intenció de defensar la ciutat dels
atacs per mar. Té forma de piràmide truncada,
de planta octogonal construïda amb material
calcari de la zona. En el seu exterior trobem
un fossat d’uns vuit metres d’amplària i dos
de profunditat.
Pedreres de “marès” de s'Hostal
Situades en el camí vell de Ciutadella.
Constitueixen un conjunt de pedreres
rehabilitades que representen una part
important del patrimoni etnològic de Menorca.
A aquest recinte trobarem les pedreres mes
antigues treballades a mà juntament amb les
pedreres mes modernes resultat de l’extracció
del material de forma mecanitzada. Part de les
pedreres antigues s’han rehabilitat i acullen
diferents jardins.
Molí de Dalt de Sant Lluís
Es troba en l’entrada de la població de Sant
Lluís. Es tracta d’un molí fariner accionat pel
vent, construït a la fi del segle XVIII durant la
breu dominació francesa de l’illa. Aquest molí
pot ser visitat i la visita es pot dividir en tres
parts: la maquinària, reconstruïda amb peces
originals, les aspes del molí i el seu complex
sistema de cordatges i un petit museu on
s’exhibeixen eines antigues de gran interès
etnològic.
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Maquinària farinera de s'Arangí
En el municipi des Mercadal en el km. 20 de la
Me1. Aquesta fàbrica de farina va ser construïda
l’any 1905 i va funcionar fins a 1999. Trobarem
una exposició de l’antiga maquinària.
Museu de Menorca
Es localitza a Maó en el Pla des Monestir. El
museu ocupa el claustre de l’antic convent
dels monjos franciscans del segle XVIII. Es
tracta d’un museu de caràcter general on es
representa la història de l’ocupació humana
de l’illa. Destaquen les sales dedicades a la
prehistòria, a la història antiga i a la Menorca
del segle XVIII.
Museu municipal de Ciutadella
Es localitza a Ciutadella a la plaça des bastió
de sa Font. Aquest museu es troba situat
a l’interior de les muralles que envoltaven
la ciutat. Es tracta d’un museu de temàtica
general amb una exposició permanent sobre
la història de Ciutadella des de l’època
prehistòrica fins a l’època musulmana.
El museu ofereix visites guiades i tallers
didàctics per a escolars.
Museu diocesà de Ciutadella
Situat en el Carrer del Seminari. Ocupa un
antic convent de San Agustí que comprèn

un complexe arquitectònic rellevant, segons
directrius del segle XVII i en el qual destaquen
el claustre i l’església d’estil herrerià. En el
museu trobarem una col·lecció arqueològica
fins a l’època romana, una col·lecció
paleontològica, una secció de pintura del
segle XVII i XVIII, l’església renaixentista del
Socors amb murals de finals del XVIII i el seu
òrgan de 1793, una mostra d’objectes litúrgics
i peces d’orfebreria dels segles XVII al XX, i la
col·lecció Daura de pintura.
Museu militar de Menorca
Situat en l’esplanada des Castell. Ocupa part
d’una antiga caserna militar d’enginyers.
Consta de quinze sales d’exposició relacionada
amb la història militar de l’illa, des de canyons,
maquetes de fortificacions, les dedicades a la
fortalesa de la Mola, col·lecció de plànols i
utensilis d’enginyeria.
Ecomuseu del Cap de Cavalleria
Situat a la finca de Santa Teresa de Mercadal.
Utilitza sales pertanyents a la casa del lloc
de Santa Teresa per a instal·lar una sala
d’exposicions on s’informa al públic del
patrimoni natural d’aquest paratge i, en
especial de la investigació arqueològica que
s’hi desenvolupa en les restes de la ciutat
romana (Sanicera).
Museu Hernández-Sanz Hernández Mora
Situat en el primer pis del claustre del Carme.
És un museu de temàtica menorquina creat a
partir de les donacions de Joan Hernanadez
Mora i Francesc Hernandez Sanz. El
museu pretén reflectir l’interior d’una casa
menorquina, amb obra gràfica dels segles
XVIII, XIX i XX.
Casa Museu Pintor Torrent
Es localitza en el nucli antic de Ciutadella en el
carrer de Sant Rafel. És un petit museu on es
mostren un centenar d’obres del pintor José
Torrent juntament amb objectes personals i
informació sobre la vida de l’artista.
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Poblat de Talatí de Dalt
S’ubica a una desviació en el km 4 de la
carretera Me1. És un dels poblats prehistòrics
mes notables de l’illa. Conserva un talaiot de
planta el·líptica i perfil troncocònic, el recinte
de taula, un sector de cases que conserven
la coberta i algunes coves. Els talaiots i el
santuari representen la part pública del
conjunt i la resta d’edificacions la part privada.
Aquest poblat va començar la seva activitat a
la fi de l’edat de bronze i es va perllongar fins
a ben entrada l’època romana.
Aljub des Mercadal
Situat en el Pla de ses Eres en el poble des
Mercadal. Es tracta d’un gran diposit que
recull l’aigua de pluja que cau sobre la coberta
superior amb una capacitat de 273.000 litres.
L’obra data de l’època de les dominacions
britàniques i va començar a construir-se l’any
1735 i tenia com a finalitat abastir a les tropes
a mig camí entre Maó i Ciutadella a més de
proporcionar aigua potable a la població des
Mercadal.
A més de la xarxa anterior Menorca conta amb
una xarxa d’espais escènics de la qual formen
part el Teatre des Born de Ciutadella (avui en
obres de rehabilitació), Teatre Orfeó Maonès,
la Sala multifuncional des Mercadal, el teatre
Principal de Maó i el teatre Casino 17 de Gener
de Ciutadella.
També i quant a oferta cultural existeix la xarxa
de biblioteques que conta amb instal·lacions a
Alaior, Ciutadella, Es Castell, Es Mercadal, Es
Migjorn Gran, Ferreries, Fornells i Sant Lluís.
Maó conta amb una biblioteca pública que no
forma part de la xarxa de biblioteques que és
de titularitat estatal i gestió del Govern Balear.
Quant a patrimoni cultural podem destacar:

Fortalesa d’Isabel II

El castell de Santa Àgueda, que representa el
testimoniatge mes important de la Menorca
musulmana i que es troba situat en el municipi
de Ferreries a la finca del mateix nom.
Fortalesa d'Isabel II a la Mola, situada en la
bocana del port de Maó, va ser construïda
entre el 1848 i 1875 després d’una forta
pressió britànica.
Ateneu de Maó, neix com una extensió
universitària popular amb la pretensió
d’entendre el coneixement científic i els
estudis i coneixements artístics i literaris.
L’Ateneu té un funcionament ininterromput,
fins i tot en els pitjors anys de la nostra
història i les seves activitats estan obertes a
tots juntament amb la resta de les institucions
científiques i culturals de Menorca, amb les
quals manté una estreta col·laboració.
Centre de recepció i interpretació del parc
natural de s’Albufera donis Grau Rodriguez
Femenias.
Es troba situat a 3,5 km de Maó a la carretera
Maó És Grau. Compte amb un horari d’atenció
al públic i s’oferixen visites a observatoris
de fauna, itineraris guiats, visites guiades,
activitats de temps lliure o material divulgatiu.

Ajuntament de Maó.
Can Salord com exemple de l’arquitectura
senyorial de Ciutadella.
Can Saura i el seu palau barroc.
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ARTESANIA
El sector artesanal de Menorca ha contribuït
d'una manera essencial a la declaració de l'illa
com a reserva de biosfera, ja que n'ha modulat
el territori fins al punt de caracteritzar-lo, amb
la construcció d'edificacions de marès; de
paret de pedra seca, que forma una immensa
retícula de centenars de quilòmetres; de
barreres d'ullastre, etc.
A dia d'avui, continuen existint artesans
que es dediquen a la fabricació de barreres
d'ullastre, a la construcció de paret seca i
a les construccions de marès, encara que de
manera residual i més ornamental que altra
cosa.
L'artesania actual de ceràmica, joieria,
sabateria, etc., és hereva d'aquells antics
artesans i duu intrínsecs els valors d'antany,
que es transmeten a través de les noves
creacions. La riquesa natural i cultural de
l'illa i la seva preservació són fruit de la
feina d'aquests artesans i de la implicació
d'aquells que han trobat l'equilibri perfecte
entre tradició i modernitat, entre costums i
innovació i entre la societat rural i la societat
del segle XXI.

Menorca disposa d'un centre artesanal
concebut com un espai de trobada entre el
món de la artesania i la societat. Està situat
a l'antic quarter militar des Mercadal, el qual
està catalogat com de valor patrimonial.
Des del Centre d'Artesania es pretén apostar
pel disseny, la marca, la imatge, la gestió de
les noves tecnologies i sobretot la qualitat.
A part de promocionar l'artesania, es pretén
conservar antics oficis com a part de la
memòria històrica de l'illa.
El centre té quatre espais de visita:
Jardí mostra d'artesania popular. Situat a
l'exterior de l'edifici; s'hi poden trobar una
sèrie d'elements típics de l'artesania popular
menorquina i diferents elements típics del
camp menorquí en un ambient poblat de
plantes autòctones.
Exposició en el vestíbul passadís. Aquí trobam
exposades les obres guanyadores de les
darreres edicions del Premi d'Artesania i de la
Fira d'Artesania de Menorca.
Sala d'audiovisuals. Aquí poden visualitzarse diferents documentals sobre antics oficis
tradicionals i temes d'artesania general.

17

Avarques

Centre Artesanal de Menorca

B Mestre Arader
Biosfera 36 p

17

3/11/10, 10:15

Reserva de Biosfera Menorca
Botiga. S'hi poden adquirir peces d'artesania,
totes realitzades per diferents artesans.
Recepció. Aquesta àrea funciona com a punt
d'informació artesana. Des d'aquí es dóna al
visitant tota la informació disponible sobre els
artesans de Menorca.
El centre roman obert tots els mesos de l'any
de dilluns a dissabte.
Componen la relació d'artesans: alimentació
(menjar i begudes), fusta i derivats, llum i
calor, música, neteja, pedra, pell i cuir, arts
plàstiques, fibres i teixits, mesures del temps,
fang, ferro i similars, paper i cartó, vestit o
calçat, vidre i ornamentació.
Des del Departament d'Economia del Consell
Insular de Menorca s'ha engegat la marca de
garantia Artesania de Menorca amb l'objectiu
de distingir l'artesania que s'elabora a
l'illa i identificar els artesans professionals
mereixedors de representar l'artesania de
Menorca sobre la base de la qualitat de la seva

Artesania amb vidre

obra. Així mateix estaran autoritzats a utilitzar
la marca per al seu ús comercial aquells
establiments que comercialitzin almenys cinc
artesans posseïdors de la marca. Actualment
s'han acollit a la marca un total de dinou
artesans i tres establiments.
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Quant a fires i mercats, cada any, mitjançant
la Direcció General de Comerç, s'elabora el
calendari de les diferents fires, que a tall
d'orientació i agafant el calendari de 2010 són
les següents:

Setembre
Fira Gastronòmica de les festes de Gràcia a
Maó
Fira d'Artesania Artística i Agroalimentària a
Ferreries
Saló del Vehicle d'Ocasió (FERIAME) a Maó

Gener
Fira d'Aus de Menorca i concurs morfològic
Gallina de Menorca as Mercadal
Fira d'Artesania i Alimentació de Sant Antoni
a Ciutadella
Fira Artesanal i Agrícola as Castell

Octubre
Fira de la Sostenibilitat (ECOMEN) as
Mercadal

Febrer
Fira de la Perdiu as Mercadal
Fira d'Estocs a Alaior
Març
Fira d'Estocs a Maó
Fira del Camp, Agrícola i Artesanal a Alaior
Abril
Fira de l'Oci, l'Esport i la Salut (GAUDEIX) a Maó
Mostra Gastronòmica as Mercadal
Fira del Llibre a Maó
Fira de Sant Jordi as Castell
Maig
Romeria as Mercadal
Fira Internacional de Fabricants de Bijuteria
(EUROBIJOUX & ACCESSORIES) a Maó
Fira del Cavall de Menorca i concurs morfològic
as Mercadal

Novembre
Fira de l'Automòbil de segona mà a Ciutadella
Fira dedicada a la construcció, decoració i
interiorisme i noves tecnologies adaptades a
l'habitatge (HABITAT) a Maó
Desembre
Fira de Nadal amb exposició i venda de
productes nadalencs i d'alimentació a
Ciutadella
Fira de Nadal amb productes artesans as
Castell
Fira de Nadal amb productes nadalencs a Maó
Mercat artesà d'hivern amb exposició i
venda de productes artesans elaborats
exclusivament per artesans a Ciutadella
Fira mercat de Nadal amb comerços i artesans
locals a Alaior
Fira de Nadal amb productes tradicionals de
Nadal a Ferreries

Juny
Firad'AgriculturaEcològicadeMenorca,ambexposició
i venda de productes ecològics, as Mercadal
Juliol
Fira d'Artesania de Menorca, amb mostra i
venda de productes artesans, as Mercadal

19

Agost
Fira de Brocanters, Art i Col·leccionisme, amb
exposició i venda d'antiguitats, as Mercadal
Fira d'Antiguitats a Ciutadella
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Mercat artesà

A Menorca a més podem trobar mercats
setmanals: el dilluns as Castell, el dimecres as
Castell i Alaior, el dijous a Alaior, el divendres a
Ciutadella i el dissabte a Ciutadella i Ferreries.
Podem trobar així mateix diferents mercats
estacionals:
Alaior
De maig a octubre el dilluns i el dijous hi ha el
mercat ambulant a Cala en Porter. Els mesos
de juliol i agost el dimecres, Mercat de Nit
artesanal als carrers cèntrics d'Alaior.

20

Maó
De juny a agost, mercat a la plaça del Carme.
Es Mercadal
De maig a octubre el dissabte i el diumenge,
mercat al carrer de la Mar de Fornells. De
maig a octubre, el dijous mercat al carrer de
les Roques de Fornells. De finals de juny a
principis de setembre, el dijous a la plaça del
Pare Camps des Mercadal.
Es Migjorn Gran
Del 6 de juliol al 7 de setembre, el dimarts
Mercat de Nit als carrers cèntrics del poble.

Es Castell
De juny a setembre hi ha un mercat diari a
Calasfonts i de juny a agost el dilluns, mercat
creatiu artesanal.
Ciutadella
De juny a setembre, diàriament, mercat
Capllonch. De juliol a setembre el dilluns,
mercat artesanal a la plaça de la Catedral.
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AGRICULTURA
L'illa de Menorca ocupa una superfície de
701,84 km2, amb una longitud de 53 km a
l'eix est-oest i de 23 km de nord a sud. Té
vuit municipis i una població aproximada de
88.000 habitants.
De tota aquesta població la major part resideix
en els nuclis urbans i tan sols una petita part
ho fa en el medi rural, si bé en els darrers
anys ha sorgit un nou model residencial
en rústic i unes noves activitats que cada
vegada tenen menor relació amb l'agricultura
i que exerceixen pressions sobre la terra i les
explotacions agràries.
Producte d'aquestes pressions va ser
l'aprovació del Pla territorial insular (PTI),
que en el medi rural únicament permet les
activitats agràries.
Des d'un punt de vista físic, l'illa presenta
un relleu suau i horitzontal amb una elevació
màxima al Toro de 357 m.
Geològicament, podem dividir Menorca en
dues parts ben diferenciades, la zona nord
o tramuntana i la zona sud o migjorn. La
zona nord presenta les majors altures i està
separada del sud per una fractura que s'estén
des del port de Maó fins a Algaiarens.
Com que no hi ha, com a Mallorca, cap cadena
muntanyosa a la cara nord, l'entrada del

Cases de Lloc

vent dominant de tramuntana limita molt les
possibilitats de l'agricultura.
A la zona nord podem associar, a més de
la incidència del vent dominant, la major
presència de masses forestals de l’illa i les
explotacions agràries més grans en extensió
i els nivells més baixos de població.
A diferència de la zona nord, el migjorn
menorquí forma una planícia que s’eleva uns
100 m sobre el nivell de la mar solcada per una
successió de barrancs. L’horitzontalitat del
terreny, el bon drenatge de les seves terres i
la facilitat del cultiu fan que sigui la zona més

23
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propícia per al cultiu. Això ha propiciat una
major parcel·lació de les finques i l’aparició
d’un dels trets més característics, com és
l’enorme retícula de paret seca.
En el medi rural es troba la major part del
patrimoni insular, els recursos naturals i el
patrimoni cultural i etnològic.
Per entendre la situació actual del sector
agrari menorquí i els reptes del futur, en una
illa declarada com a reserva de biosfera,
convé saber quines són les bases agràries
i l'estructura sobre la qual se sustenten.
D'aquesta manera es podrà entendre
el desenvolupament cap a un model
eminentment ramader, el qual va començar
al final del segle XIX i que al llarg del segle XX
va eclipsar la resta de produccions agràries de
l'illa fins al punt d'eliminar una part important
de la diversitat agrària d'antany i disminuir
la capacitat d'adaptació del sector als nous
reptes, amb una marcada rigidesa del sistema
i poca capacitat de generació de valor afegit.
Una forta dependència exterior i un marcat
enfocament exportador en una illa amb
molts desavantatges provocats per una doble
insularitat fan que Menorca disposi del 70%
de la quota làctia de les Balears.
Actualment el sector agrari es troba immers
en un procés caracteritzat per una disminució
del nombre d'explotacions familiars i un

Alberginiera

estancament de la població ocupada. A
més, es caracteritza per l'increment de la
dimensió mitjana de les explotacions per la
via de la concentració, la intensificació i la
industrialització, de manera que ha passat
d'una mitjana de 80 ha per explotació l'any
1989 a unes 120 ha l'any 2007. Conseqüència
d'aquest fet ha estat l'increment de la
superfície agrària útil, que ha passat de 55
ha a 74 ha, amb un augment del total de la
superfície agrària gestionada que arriba a un
75% del territori insular, que correspon a unes
69.440 ha.
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Conrreus de farratgeres

A Menorca hi ha unes 330 explotacions
professionals, la majoria de les quals són
ramaderes i 175 produeixen llet, amb un total
de 60 milions de kg de quota a l'any.
En els darrers vint-i-cinc anys Menorca ha
passat de tenir finques amb una mitjana de
10-12 vaques amb una producció de 30-35
litres de llet per animal i dia a 60-70 vaques
amb una producció d'entre 40 i 45 litres i a
més s'ha incrementat el rendiment lleter amb
un nombre de dies productius que superen els
300 a l'any.

Hortalises
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La conseqüència negativa de tot això és la
dependència exterior de pinsos composts,
d'abonaments i fertilitzants químics, les
necessitats energètiques i un increment del
reg.
De tota manera, l'aportació que el sector agrari
fa a l'illa es pot valorar des de dos vessants:
d'una banda, pel que fa a la productivitat de
la finca, com a generador de productes agraris
destinats al mercat i, d'altra banda, com a
modelador del paisatge i d'una altra sèrie
de serveis agraris ambientals. Els pagesos
constitueixen el major col·lectiu de gestors de
recursos naturals de l'illa, ja que en el medi
natural trobam la major part del patrimoni
cultural de Menorca, els recursos naturals i el
major patrimoni etnològic. D'aquest patrimoni
se'n beneficia tota la societat.
Per corregir els problemes que representa el
model seguit els darrers anys es treballa des
de diferents iniciatives que han d'incrementar
el valor afegit dels productes agraris:
Increment i consolidació de l'agricultura
ecològica. Des de l'any 1996 a Menorca s'ha
passat de 50 ha dedicades a l'agricultura
ecològica a unes 3.000 ha l'any 2007. Des
de l'any 2008 funciona la Cooperativa
Agrària Ecològica de Menorca amb l'objectiu
de comercialitzar els productes elaborats
pels socis i facilitar la compra col·lectiva i
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Hortals
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l'assessorament tècnic i comercial per a la
millora dels productes.
Recuperació de cultius tradicionals amb
l'objectiu de produccions amb alt valor
afegit i garantia de qualitat. Dintre d'aquests
cultius podem destacar el Vi de la Terra Illa de
Menorca, amb una producció que ha passat
en quatre anys de 3.000 a 60.000 litres.
Així mateix podem destacar la marca Mel de
Menorca, amb més de 120 petits productors, i
el gin de Menorca com a indicació geogràfica.
Recuperació de les races autòctones com
a animals adaptats a les característiques
físiques de l'illa:
Vaca vermella de Menorca. És un representant
clar d'un tipus d'animal típic dels ambients
mediterranis i durant molts anys va ser la
raça majoritària a l'illa. Es va anar abandonant
fins que l'any 2002 va ser declarada en perill
d'extinció. Es tracta d'una raça rústica, forta
i tranquil·la amb gran instint maternal; és un
animal de port mitjà amb un pes mitjà de les
femelles de 500 kg i de 900 kg en els mascles.
Avui en dia la raça disposa d'una associació i
de llibre genealògic.
Ovella menorquina. Es tracta d'una raça
rústica, de proporcions allargades i mida
mitjana amb un pes d'entre 45 i 65 kg; el pèl
és de color blanc i el velló obert. És una raça
lletera i molt prolífica. Disposa de llibre
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genealògic des de l'any 2001 i del total de les
86 explotacions que tenen ovelles, més de
3.000 animals són d'aquesta raça.
Gallina negra de Menorca. Encara que la
situació de la raça segueixi essent precària, a
poc a poc es va recuperant. És urgent realitzar
un pla d'actuació per fixar genèticament la
raça. Avui existeix una associació de criadors
i un nucli important de puresa a Sa Granja del
Departament d'Economia i Medi Ambient del
Consell Insular de Menorca.
Cavall negre de raça menorquina. En
principi, i gràcies a la relació del cavall

Vaques de Menorca
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amb les festes patronals, ha aconseguit
mantenir-se com a raça diferenciada. Fins fa
relativament poc temps, la cria del cavall no
era una activitat productiva per ella mateixa
sinó complementària d'altres activitats
ramaderes. Des de l'any 1988, quan es va
constituir, funciona l'Associació de Criadors
i Propietaris de Cavalls de Raça Menorquina,
que actualment compta amb uns 400 socis,
majoritàriament residents a l'illa.
- Contracte Agrari de la Reserva de Biosfera
(CARB). Aquest contracte, que és voluntari
entre l'Administració i la finca, neix l'any 2005
amb l'objectiu de compensar el productor
agrari en funció del compliment d'una sèrie de
requisits en benefici del medi ambient.
Des de l'any 2005, quan neix el Contracte,
han passat de ser 53 a 146 el nombre
d'explotacions que s'hi han acollit, la qual
cosa ha suposat una inversió que de 262.455
ha passat, l'any 2009, a 1.262.087,29 .
Per acollir-se a les ajudes del CARB les
explotacions han de complir una sèrie de
requisits obligatoris, com ara disposar d'un
agricultor, amb una càrrega ramadera no
superior a 1 UBM/ha, absorbir una UTA, no
plantar transgènics, complir la normativa
mediambiental, realitzar 30 hores de
formació, dur un quadern d'explotació amb
les actuacions realitzades, realitzar un pla
d'adob racional sobre la base d'analítiques de
sòls i segons cultius i gestionar correctament
els residus generats a la finca.

Bens

- Acords de custòdia del territori. Es tracta
d'acords voluntaris entre una finca agrària i
el grup ecologista GOB amb la pretensió de
fomentar sistemes de gestió agrària que facin
possible compaginar la viabilitat econòmica
de la finca amb la preservació dels seus valors
mediambientals. A Menorca, l'any 2008, hi
havia 13 finques i 1.363 ha amb acords de
custòdia, repartits per tot el territori insular.
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TURISME
El turisme com a activitat econòmica neix a
Menorca amb bastant retard en relació amb
les altres illes de l'arxipèlag balear. Quan l'any
1968 a Mallorca es comptabilitzaven unes
entrades d'1,2 milions de visitants, a Menorca
el turisme de masses era pràcticament
inexistent.
Fins al 1979 no se superen a l'illa els 200.000
visitants i fins i tot a dia d'avui Menorca
contínua estant per darrere de les altres illes
quant al turisme de masses.
El procés de desenvolupament econòmic
de la mà del turisme a Menorca encara que
amb retard ha seguit el mateix camí que a la
resta de les Balears fins a dia d'avui. Aquest
tipus de desenvolupament, que aquí s'ha
denominat balearització, ha culminat durant
el període de vigència de la declaració de l'illa
com a reserva de biosfera.
Aquest tipus de turisme ha tingut les
característiques següents:
Turisme bàsicament de sol i platja, que
inevitablement duu a una forta estacionalitat
concentrada en els mesos d'estiu.
El desenvolupament. El fet de centrar-se en
determinats llocs i haver començat amb retard
ha permès que l'illa mantengui un alt grau
de conservació del seu paisatge i dels seus
recursos naturals.
S'ha aconseguit un elevat nivell de vida de la
població, amb una gran qualitat de serveis i
d'infraestructures.
Proximitat de la demanda, pel fet de ser
majoritàriament europea i tenir facilitat de
desplaçaments per via aèria.
Major nombre de places extrahoteleres
enfront de les hoteleres.
Poca utilització de recursos que no siguin sol
i platja com a oferta, com ara la cultural i la
monumental.
Una ordenació territorial proteccionista
enfront de l'excessiva urbanització.
Aquest turisme convencional compta a
Menorca amb una associació del sector
hoteler que pretén l'establiment entre els

empresaris del sector de vincles de cooperació
i col·laboració per aconseguir eliminar la
competència deslleial i la deterioració de
preus i alhora establir serveis comuns de
caràcter tècnic, informatiu i jurídic que
millorin els interessos dels associats, així com
participar en federacions o confederacions
empresarials i intervenir en la regulació de
les relacions entre empresaris i treballadors
del sector.
Aquesta oferta de turisme convencional es
basa en uns establiments de qualitat, en
una oferta complementària completa i unes
condiciones ambientals cuidades. Menorca
té devers noranta zones de bany, entre
platges, cales i altres zones. Cada any a més
s'aconsegueixen banderes blaves, distintiu de
qualitat de servei i qualitat ambiental.
A més d'aquest tipus d'oferta, és necessari
desenvolupar els avantatges comparatius de
Menorca respecte a la resta d'illes Balears
per no caure en la balearització, que acabaria
conduint a un model no competitiu en el seu
entorn de mercat.
Aquests avantatges passen per la conservació
del medi ambient com a resultat del retard en
el desenvolupament turístic de Menorca, de
la seva declaració com a reserva de biosfera
i de l'aprovació del Pla territorial insular.
La limitació de l'oferta que garanteix el Pla
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territorial permetrà incidir sobre la qualitat
d'aquesta.
Una estratègia de turisme sostenible haurà de
basar-se en la cooperació entre agents privats
i públics a fi de garantir la qualitat ambiental
dels serveis que s'oferixen.
En el marc d'aquesta filosofia neix la Fundació
Destí Menorca, constituïda per iniciativa del
Consell Insular de Menorca amb les finalitats
següents:
Promoció i desenvolupament del turisme a
Menorca i a l'exterior.
Desenvolupament de nous productes
turístics.
Foment i impuls de negocis i instal·lacions
turístiques a l'exterior per captar inversors.
Les activitats de la Fundació són:
Gestió de la Xarxa d'Oficines d'Informació
Turística a Menorca.
Gestió de diversos recintes d'interès
cultural i coordinació de la Xarxa Menorca
Monumental.
Impuls i desenvolupament de la millora
contínua a l'illa mitjançant el Sistema
Integral de la Qualitat Turística Espanyola en
Destinació, o altres sistemes de millora de la
qualitat.
Impuls i desenvolupament de productes
turístics: estacions nàutiques, producte
eqüestre, Convention Bureau i qualsevol altre
producte que pugui crear-se en el futur.
Estudi, investigació, documentació, informació
i difusió de la imatge de Menorca.
Col·laboració amb tota classe d'actuacions
amb fins de promoció turística.
Gestió de fons, ajudes, subvencions, línies de
crèdit o qualsevol tipus d'incentiu existent que
pugui ser d'interès per al desenvolupament
de l'activitat turística.
És prevista la constitució del Consell Assessor
de la Fundació Destí Menorca, format per
associacions de l'àmbit de l'activitat turística
i pels ajuntaments de l'illa, amb la missió
presentar propostes o suggerir al Patronat les
actuacions que consideri oportunes.
Els productes gestionats per la Fundació Destí
Menorca són:
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Convention Bureau
El Menorca Convention Bureau intenta
donar a conèixer l'illa com a destinació de
congressos, convencions, viatges d'incentius,
etc., oferint als organitzadors un servei gratuït
d'informació i assessorament. Així mateix
oferix als organitzadors forans col·laboració
en les sol·licituds de permisos i llicències per
al desenvolupament de la seva activitat; a
més elabora estadístiques, estudis de mercat,
tendències, etc.
La creació de Convention Bureau respon a les
motivacions següents:
Una destinació de congressos és un segment
turístic que pot ajudar a diversificar l'oferta.
Va dirigit a un sector amb un alt nivell
de despesa, que triplica el d'un turista
convencional.
Ajuda a la desestacionalització.
Representa una activitat que requereix gran
quantitat de serveis.
Producte eqüestre
La Fundació s'encarrega de gestionar el
producte eqüestre a l'illa de Menorca,
finançat amb el crèdit concedit pel Fons
Financer de l'Estat per a la Modernització de
les Infraestructures Turístiques (FOMIT).

Rutes eqüestres
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Dintre d'aquesta iniciativa es desenvolupen
accions de millora i renovació d'infraestructures
publiques que inclouen projectes de
condicionament de carreteres i accessos que
permetin potenciar les activitats relacionades
amb el cavall a Menorca i el desenvolupament
d'un projecte de senyalització turística de l'illa
que inclogui els equipaments hípics. En aquest
projecte s'inclou l'elaboració de continguts i
comunicació del Camí de Cavalls per potenciarlo com a ruta prioritària per a excursions de
senderisme, ciclisme de muntanya i excursions
a cavall. Aquest camí ha estat inclòs dintre la
xarxa de camins naturals com a GR.
L'objectiu principal del producte eqüestre és
posar en valor l'oferta d'activitats hípiques i,
relacionant-lo amb el Camí de Cavalls, dur a
terme millores en senyalització turística i en
establiments privats per oferir rutes i estades
eqüestres.
Estacions nàutiques
A Menorca hi ha tres estacions nàutiques,
situades a Ciutadella, Fornells i Maó, que
són associacions sense ànim de lucre amb
l'objectiu d'aglutinar el producte nàutic
de l'illa, promocionar-lo i posicionar-lo en
l'àmbit internacional. Així mateix es pretén
desestacionalitzar la demanda i acostar la mar
al gran públic.

Per aconseguir els objectius, ja s'assisteix a
diferents fires nacionals i internacionals amb
presència de material promocional. A més es
pretén crear una línia de fires més específica
per al producte Estació Nàutica.
Així mateix es participa en les activitats
promocionals promogudes per l'Associació
Espanyola d'Estacions Nàutiques, a les quals
dóna el seu suport.
Quant a la informació, a les estacions es
disposa d'oficines i personal, gràcies a
convenis amb diferents administracions,
mitjançant els quals s'informa els visitants
de les diferents activitats que es realitzen a
les estacions de Menorca, alhora que també
s''ofereix informació general.
Xarxa d'Oficines d'Informació Turística
Componen la xarxa cinc oficines, situades en el
port de Maó, a l'aeroport, a Ciutadella, al port
de Ciutadella i a Fornells. A part de les labors
pròpies de totes las oficines d'informació
turística, a partir d'ara es comencen a vendre
diferents productes relacionats com la guia
de la Xarxa Menorca Monumental i un DVD
postal.
Turisme Cultural
La Fundació Destí Menorca gestiona els
recintes d'interès cultural que fins ara
depenien directament del Consell Insular:
Naveta des Tudons
Torre d'en Galmés, poblat i centre d'interpretació
Fort de Marlborough
Torre de Fornells
Trepucó
Tots aquests monuments disposen de cartells
informatius en els quals se n'expliquen
les característiques principals, i el Fort de
Marlborough i la torre de Fornells a més tenen
una exposició museística. El poblat de Torre
d'en Galmés es complementa amb un centre
d'interpretació que proporciona al visitant un
coneixement bàsic del que veurà.

Rutes amb kayak
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Tots els recintes disposen de servei
d'informació turística, serveis públics
adaptats i informadors al servei del visitant.
Dintre de la xarxa s'engloben una trentena de
monuments d'interès arqueològic, etnològic i
museus.
SICTED
La Fundació treballa en la implantació a
Menorca del sistema de qualitat englobat
dintre del Pla de qualitat turística espanyola
(PICTE), el qual es planteja com a objectiu
aconseguir un nivell de qualitat homogeni en
una mateixa destinació. Per això es procedeix
a l'aplicació conjunta intersubsectorial de
paràmetres de qualitat i a la incorporació al
projecte de subsectors, no necessàriament
turístics, amb l'objectiu final de la millora per
part de l'empresa del tracte i els serveis que
s'oferixen al client.
Actualment a Espanya hi ha cinquanta
destinacions que participen en el projecte,
les quals s'engloben en diferents tipologies,
urbanes, culturals, de sol i platja, etc.
Menorca és una de les nou destinacions que
col·labora en el disseny del projecte i es troba
en la tipologia de sol i platja. Compta amb
unes 140 empreses adherides, de sectors com
restauració, hotels i apartaments, comerços,
lloguer de cotxes, agències de viatges, centres
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d'interès turístic, empreses d'activitats
esportives i d'oci, oficines d'informació
turística, artesans, guies, taxis o platges.
Les empreses i administracions que se sumen
a aquest projecte d'àmbit estatal reben
assessorament gratuït i assistència tècnica
des del Consell com a pas previ a l'auditoria i
aprovació del certificat de qualitat.
Film Commission
La Fundació ha sol·licitat la incorporació a
la Xarxa de l'Spain Film Commission amb la
pretensió de diversificar l'oferta i dissenyar
nous productes que permetin plantar cara als
canvis de la demanda i de la competència i
d'altra banda disminuir l'estacionalitat que
des de sempre pateix l'illa.
Si es confirmés la sol·licitud, es desenvoluparien
les activitats següents:
Promoció de l'illa com a lloc de rodatge,
assistència a fires, presentacions i festivals
del sector.
Assessorament sobre localitzacions.
Ajudar en els tràmits per obtenir permisos de
rodatge.
Actuar com a enllaç entre productors
estrangers i productors locals associats.
Proporcionar informació sobre allotjaments i
empreses de serveis.
Realitzar un seguiment dels rodatges que es
desenvolupen a Menorca.
Fomentar el desenvolupament de la indústria
local i recerca de sortides comercials als
productes audiovisuals realitzats pels
productors que es trobin dintre de la
Menorca Film Commission assistint a mercats
internacionals.
Col·laboració amb altres organismes per al
foment de la indústria local.
Altres productes que gestiona la Fundació
Destí Menorca són el Centre d'Artesania, els
Island Games i les rutes cicloturístiques.
A part de totes les activitats en les quals
intervé la Fundació, a Menorca podem
trobar un altre tipus de turisme que podríem
denominar alternatiu, lligat a la iniciativa
privada.

3/11/10, 10:16

Reserva de Biosfera Menorca

Far de Favàritx

Cicloturisme
Actualment trobam sis rutes cicloturístiques
ben senyalitzades, una per a cadascun dels
trams compresos entre Ciutadella i Ferreries,
Ferreries i es Mercadal, es Mercadal i Alaior,
Alaior i Maó, Maó i es Castell i es Castell i Sant
Lluís.
Rutes per a senderistes
Com per exemple la ruta entre punta Nati i
cala Morell a Ciutadella, entre es Alocs i la
muntanya Mala o entre Maó i cala Sant Esteva,
entre d'altres.

Rutes relacionades amb turisme de naturalesa
Aquí trobarem totes les etapes del Camí de
Cavalls, antic camí militar, avui convertit en
part de la xarxa de camins naturals i que amb
una longitud d'uns 200 km és una gran ruta
que recorre tot el perímetre insular, travessant
diversitat d'ecosistemes i platges.
Una altra de les ofertes de turisme de
naturalesa es correspon al Parc Natural
de s'Albufera des Grau, el qual ofereix la
possibilitat de visites autoguiades o guiades
per diferents itineraris d'interpretació. Dintre
d'aquest epígraf podem incloure el Centre
de Natura de Menorca, situat a Ferreries i
gestionat pel grup ecologista GOB.
A més de totes aquestes ofertes reglades,
a Menorca es poden trobar ofertes puntuals
de recorreguts en caiac, turisme cinegètic,
gastronòmic, etc.
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